Титульний аркуш
24.05.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 01-20-006
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння

Воронiн I.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34003224
4. Місцезнаходження: 01004, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, Червоноармiйська/Басейна,
1-3/2 лiтера "А"
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 390 55 99, 044 390 55 95
6. Адреса електронної пошти: info@ukrgazenergo.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Дата та рiшення наглядової ради емiтента, яким затверджено рiчну iнформацiю емiтента не
вказана. Наглядова рада емiтента не створена.
Дата та рiшення загальних зборiв акцiонерiв, яким затверджено рiчну iнформацiю не вказана.
Загальнi зборi акцiонерiв у звiтному роцi не проводилися.
У складi звiту вiдсутня iнформацiя:
1.
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - згiдно частинi 5
пункту 5 глави 4 роздiлу II Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, приватне акцiонерне
товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю,
зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, якiй визначено у
пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення, крiм вимог пiдпунктiв.
2.
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не приймає участi в
iнших юридичних особах.
3.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - згiдно частинi 5 пункту 5 глави 4
роздiлу II Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, приватне акцiонерне товариство, щодо
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано
розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, якiй визначено у пунктi 1

глави 4 роздiлу III Положення, крiм вимог пiдпунктiв.
4.
Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно частинi 10 пункту 4 глави 4 роздiлу III
Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, акцiонернi товариства, щодо яких винесено судом
ухвалу про санацiю, призначено керуючого санацiєю або введено процедуру розпорядження
майном i призначено розпорядника майна iнформацiю не заповнюють.
5.
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента - фiлiалiв або вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.
6.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам
емiтента в разi їх звiльнення - згiдно частинi 5 пункту 5 глави 4 роздiлу II Рiшення НКЦПФР
вiд 03.12.2013 № 2826, приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну
iнформацiю вiдповiдно до перелiку, якiй визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення,
крiм вимог пiдпунктiв.
7.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких
стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - у звiтному перiодi
змiнi акцiонерiв не вiдбувалося.
8.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - згiдно
частинi 5 пункту 5 глави 4 роздiлу II Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, приватне
акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну
пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, якiй
визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення, крiм вимог пiдпунктiв.
9.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - згiдно частинi 5 пункту 5
глави 4 роздiлу II Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, приватне акцiонерне товариство,
щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано
розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, якiй визначено у пунктi 1
глави 4 роздiлу III Положення, крiм вимог пiдпунктiв.
10.
Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а
також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв) - у звiтному перiодi iнформацiя не
змiнювалася.
11.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента - товариством, щодо iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй, не здiйснено розмiщення.
12.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - товариством, щодо iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй, не здiйснено розмiщення.
13.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - товариством, щодо iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй, не здiйснено розмiщення.
14.
Iiнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - товариством, щодо
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, не здiйснено розмiщення.
15.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду протягом звiтного перiоду емiтентом не придбалися власнi акцiї.
16.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва) - згiдно частинi 5 пункту 5 глави 4 роздiлу II Рiшення НКЦПФР вiд
03.12.2013 № 2826, приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй,
якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю
вiдповiдно до перелiку, якiй визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення, крiм вимог
пiдпунктiв.
17.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй)
такого емiтента - працiвники емiтента не мають у власностi цiнних паперiв (крiм акцiй) такого

емiтента.
18.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу - працiвники емiтента не мають у власностi акцiї у
розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.
19.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв - у звiтному роцi будь-яких обмежень не вiдбувалося.
20.
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими
за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - обмежень не має.
21.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - у звiтному
перiодi дивiдендi не виплачувалися.
22.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв - згiдно частинi 5 пункту 5 глави 4 роздiлу II Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 №
2826, приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не
здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю
вiдповiдно до перелiку, якiй визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення, крiм вимог
пiдпунктiв.
23.
Iнформацiя вчинення значних правочинiв - згiдно частинi 5 пункту 5 глави 4 роздiлу II
Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, приватне акцiонерне товариство, щодо iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати
регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, якiй визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу
III Положення, крiм вимог пiдпунктiв.
24.
Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - згiдно
частинi 5 пункту 5 глави 4 роздiлу II Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, приватне
акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну
пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, якiй
визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення, крiм вимог пiдпунктiв.
25.
Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - згiдно частинi 5
пункту 5 глави 4 роздiлу II Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, приватне акцiонерне
товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю,
зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, якiй визначено у
пунктi 1 глави 4 роздiлу III Положення, крiм вимог пiдпунктiв.
26.
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - згiдно пункту 5 частини 3
статтi 40 закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пiдтвердження аудитором
рiчної фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства не є обов'язковим.
27.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - боргових
цiнних паперiв емiтент не розмiщував.
28.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - в емiтента не має в наявностi iнформацiї
про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами.
29.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - договори та/або правочини,
умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не
укладалися.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 074 102 0000015032
3. Дата проведення державної реєстрації
06.02.2006
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
5000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
58
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.71 - оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
6.20 - добування природного газу
35.23 - торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Альфа банк"
2) МФО банку
300346
3) Поточний рахунок
26007102254003
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АБ "Клiринговий Дiм"
5) МФО банку
300647
6) Поточний рахунок
2600022375

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
5011-74/93932012

Найменування
суду
Пiвнiчний
апеляцiйний
господарський суд

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

ПрАТ
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО"

ПАТ "Укртрансгаз"

ПАТ
"НАК"Нафтогаз
України", ДК "Газ
України", за участю
Прокуратури м.
Києва

про визначення права власностi
та зобов`язання не чинити
перешкод.

ПАТ "Укртрансгаз"

ПрАТ
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО"

Стан розгляду
справи
Справа
перебуває на
розглядi у
Пiвнiчного
апеляцiйного
господарського
суду

Примітки:
2

910/11892/17

Примітки:

Господарський суд
України

про банкрутство

Справа
перебуває на
розглядi у
Господарськом
у суду м. Києва

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
№461-ЦД-1-Е,
27.02.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

НКЦПФР

грошове стягнення

Постановою Вiддiлу
примусового
виконання рiшень
Департаменту
Державної Виконавчої
служби вiд 27.01.2016
р. (номер зведеного
виконавчого
провадження
49641808) Товариство
позбавлено
можливостi сплатити
штраф.

ГУ ДФС у м. Києвi

грошове стягнення

Постановою Вiддiлу
примусового
виконання рiшень
Департаменту
Державної Виконавчої
служби вiд 27.01.2016
р. (номер зведеного
виконавчого
провадження
49641808) Товариство
позбавлено
можливостi сплатити
штраф

Інформація про
виконання

Примітки:
2

№ Ю- 82741-17,
06.12.2018

Примітки:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Управлiння i контроль за дiяльнiстю ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" здiйснюють наступнi органи
управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв товариства. Контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" здiйснює Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом ПрАТ
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО" є Загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв мають право
приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi товариства, що вiднесенi до порядку денного
Загальних зборiв акцiонерiв у порядку, встановленому Статутом ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО".
Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, пiдзвiтний та пiдконтрольний
Загальним зборам акцiонерiв, органiзовує виконання їх рiшень. Змiни в органiзацiйнiй структурi
у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом: вiдсутнi
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 58 осiб, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 2(осiб), чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 14(осiб), фонд
оплати працi 8438,4 тис.грн. Зменшення фонду оплати працi вiдносно попереднего року
викликане звiльненням працiвникiв. Оскiльки Товариство має обтяження (обмеження
використання) грошових коштiв в результатi накладення органами Державної виконавчої
служби арешту на кошти ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", якi знаходяться на рахунках в банках.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, не розроблялася.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не входить до об'єднань пiдприємств (асоцiацiї, корпорацiї, концерни, консорцiуми,
iншi об'єднання пiдприємств) чи групи суб'єктiв господарювання (фiнансово-промисловi групи,
холдинговi компанiї тощо).
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, якi разом iз емiтентом становлять єдину групу суб'єктiв
господарювання, пов'язаних мiж собою вiдносинами економiчної та/або органiзацiйної
залежностi, тому вiдсутня iнформацiя щодо їх дiяльностi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2018 року пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк у Товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi "Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, дiючих в Українi та Положення про облiкову полiтику ПрАТ
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО", затвердженого наказом вiд 12 сiчня 2007 року № 1/1.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за iсторичною вартiстю. Придбанi (створенi) основнi
засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, яка визначена згiдно з п. п. 7-14 П(С)БО
7 "Основнi засоби" та перевищує 6 000,00 грн. (без ПДВ).
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом
корисного використання об'єктiв. Лiквiдацiйна вартiсть прирiвнюється до нуля.
Запаси вiдображенi за їх первiсною вартiстю, яка визначена згiдно з п. п. 9-13 П(С)БУ 9 "Запаси"
залежно вiд способу їх придбання.
Витрати, пов'язанi iз придбанням послуг iз зберiгання природного газу в ПСГ (в тому числi
закачуванню та вiдбору) не пiдлягають вiдображенню в складi собiвартостi придбаного
природного газу.
При вiдпуску запасiв у виробництво, на споживання, продаж та iншому вибуттi з переходом
права власностi, оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi вiдповiдної
одиницi.

На кiнець звiтного перiоду вартiсть запасiв Товариства складає вартiсть природного газу, яка
облiковується у складi товарiв.
Фiнансових iнвестицiй у товариства на кiнець звiтного перiоду немає i протягом звiтного
перiоду не було.
Довгострокової дебiторської заборгованостi у звiтному перiодi не визначено.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться на пiдставi аналiзу платоспроможностi
окремих дебiторiв вiдповiдно до П(С)БУ 10 "Дебiторська заборгованiсть".
У складi дебiторської заборгованостi Товариством облiковується заборгованiсть за залишками
грошових коштiв на рахунках банкiвських установ, якi знаходяться у станi лiквiдацiї, а саме:
сума заборгованостi за залишками коштiв Товариства у ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" станом на
31.12.2018 року складає 297 333 тис. грн., сума заборгованостi за залишками коштiв Товариства
у ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" станом на 31.12.2018 року складає 15 316 тис. грн., сума заборгованостi
за залишками коштiв Товариства на поточному рахунку у ПАТ "КБ "НАДРА" станом на
31.12.2018 року складає 2 307 тис. грн., сума заборгованостi за залишками коштiв Товариства на
поточному та депозитному рахунку у ПАТ "Iнтеграл-банк" станом на 31.12.2018 року складає 13
489 тис. грн. Процедура продажу активiв триває, та виплати вкладникам вказаним банкам.
Зазначенi суми заборгованостей визнано Товариством у складi дебiторської заборгованостi iз
нарахуванням резерву сумнiвних боргiв у повнiй сумi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Предметом дiяльностi товариства є:
1. постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за нерегульованим тарифом;
2. видобування (виробництво) енергоносiїв;
3. створення необхiдних запасiв та резервiв природного газу з метою максимального
задоволення потреб споживачiв;
4. iнвестицiйна дiяльнiсть в паливно-енергетичному комплексi;
5. геодезичнi, картографiчнi, геологорозвiдувальнi роботи;
6. видобування i переробка природного газу та iнших вуглеводнiв як на територiї України, так i
за її межами;
7. виробництво енергоносiїв в тому числi нафтопродуктiв;
8. оптова та роздрiбна торгiвля енергоносiями в тому числi нафтопродуктами;
9. виконання комплексу проектних та будiвельних робiт з газифiкацiї на замовлення населення
та суб'єктiв господарювання;
10. виконання будiвельно-монтажних робiт з газифiкацiї об'єктiв, виконання ремонтних та

монтажних робiт з метою встановлення та замiни газового обладнання;
11. аналiз кон'юнктури ринку та розробка рекомендацiй для споживачiв стосовно оптимального
споживання ними природного газу;
12. виконання наукових, дослiдних та конструкторських робiт, органiзацiя та проведення
експертиз;
13. торгiвельно-посередницька дiяльнiсть, в тому числi агентська, комiсiйна, консигнацiйна та
дилерська дiяльнiсть;
14. давальницькi операцiї з сировиною, комплектуючими та iн.;
15. проведення операцiй (купiвля-продаж, обмiн, дарування, застава та iншi правочини) з
продукцiєю виробничо-технiчного призначення, вторинною сировиною, товарами народного
споживання, послугами i цiнними паперами як на бiржах, так i в позабiржовому обiгу.
Також видами дiяльностi Товариства є iншi види господарської дiяльностi, якi вiдповiдають
основним цiлям Товариства та не суперечать чинному законодавству України та положенням
Статуту.
Товариство може здiйснювати також дiяльнiсть, що не дає йому прямих чи опосередкованих
прибуткiв (благодiйництво, меценатство, спонсорство, безоплатне вiдчуження майна та iнше),
але є бажаною для формування його позитивного iмiджу та вiдношення до нього з боку
громадськостi чи окремих осiб.
Окремi види дiяльностi, якi вiдповiдно до чинного законодавства можуть здiйснюватися лише на
пiдставi дозволу чи лiцензiї, здiйснюються Товариством пiсля одержання вiдповiдного дозволу
або лiцензiї у порядку, встановленому законодавством.
Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй
сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi
вiдповiдно до чинного законодавства України.
Товариство звертає увагу на невизначенiсть, пов'язану з результатами розгляду судової справи
№ 5011-74/9393-2012 за позовом Товариства до ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" про
визнання права власностi на природний газ. Рiшенням Господарського суду м. Києва вiд
27.09.2012 року, залишеним без змiн постановою Київського апеляцiйного господарського суду
вiд 25.10.2012 року, по справi № 5011-74/9393-2012 за позовом Товариства до ПАТ
"Укртрансгаз", третя особа ПАТ "НАК "Нафтогаз України" про визнання права власностi,
визнано за ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" право власностi на природний газ в обсязi 4 862 130,750
тис. куб. м.
Постановою Вищого господарського суду України вiд 18.12.2012 року рiшення Господарського
суду м. Києва вiд 27.09.2012 року та постанову Київського апеляцiйного господарського суду
вiд 25.10.2012 року залишено без змiн.
Постановою Верховного Суду України вiд 23.12.2014 року скасовано постанову Вищого
господарського суду України вiд 18.12.2012 року, а справу направлено на новий розгляд до
Вищого господарського суду України.
При новому розглядi Вищий господарський суд України постановою вiд 19.02.2015 року
скасував рiшення Господарського суду м. Києва вiд 27.09.2012 року та постанову Київського
апеляцiйного господарського суду вiд 25.10.2012 року, та направив справу на новий розгляд до
Господарського суду м. Києва.
Рiшенням Господарського суду м. Києва вiд 07.07.2015 року в задоволеннi позову ПрАТ
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО" вiдмовлено повнiстю. ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" подана апеляцiйна скарга.
Ухвалою Київського апеляцiйного господарського суду вiд 11.11.2015 року апеляцiйне
провадження в справi зупинене до отримання судом висновку судової експертизи Київського
науково-дослiдного iнституту судових експертиз, призначеної за клопотанням ПрАТ
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО".
У зв'язку iз надходженням до апеляцiйного суду вiд Київського науково-дослiдного iнституту
судових експертиз висновку експертiв, ухвалою Київського апеляцiйного господарського суду

вiд 12.09.2016 року провадження у справi поновлено.
Ухвалою Київського апеляцiйного господарського суду вiд 14.12.2016 року апеляцiйне
провадження в справi зупинене до отримання судом висновку повторної (додаткової) судової
експертизи Київського науково-дослiдного iнституту судових експертиз, призначеної за
клопотаннями ПАТ "Укртрансгаз" та ПАТ "НАК "Нафтогаз України". Ухвалою Київського
апеляцiйного господарського суду вiд 17.05.2017 року поновлено апеляцiйне провадження по
цiй справi. 19.11.2018 року справа прийнята до розгляду Пiвнiчним апеляцiйним господарським
судом. На кiнець звiтного року розгляд справи продовжується.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За перiод 2014 - 2016 рокiв товариством були здiйсненi операцiї по вiдчуженню активiв на
загальну суму 1047125 тис. грн. 2017 - 2018 р. операцiї по вiдчуженню не проходили.
Пiдприємство не планує будь-якi iнвеститцiї або придбання.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
станом на 31 грудня 2018 року на балансi в Товариствi знаходяться наступнi основнi засоби:
виробничого призначення, первiсна вартiсть яких на початок перiоду становить 610 тис.грн.,
сума зносу 117 тис. грн., залишкова вартiсть 493 тис.грн. таким чином ступень зносу становить
19.2%. Планiв щодо капiтального будiвництва в Товариства нема. Товариство приймає всi
необхiднi заходи, щоб вплив на навколишнє середовище був в межах дозволеного.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Товариство має незавершенi судовi справи.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство має нерозподiлений прибуток станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року,
достатнiй для продовження безперервної господарської дiяльностi Товариства в майбутньому,
керiвництво Товариства позитивно оцiнює судовi перспективи щодо результатiв остаточних
розглядiв справ.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У звiтному перiодi нiяких договорiв не укладалися
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство позитивно оцiнює судовi перспективи щодо результатiв остаточних розглядiв справ;
пiдтверджує, що не має намiрiв та планiв щодо припинення господарської дiяльностi, а планує
здiйснювати господарську дiяльнiсть на безперервнiй основi. Впевнено, що Товариство i надалi
буде в змозi продовжувати реалiзовувати свої активи та погашати зобов'язання в ходi здiйснення
господарської дiяльностi. Товариство має нерозподiлений прибуток станом на 01.01.2018 року
та 31.12.2018 року, достатнiй для продовження безперервної господарської дiяльностi
Товариства в майбутньому.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Суттєвих дослiджень та розробок у 2018 р. не проводилося
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
загальнi збори
акцiонерiв
Правлiння колегiальний
виконавчий орган

Ревiзiйная комiсiя

Структура

Персональний склад

акцiонерi

ЦЕНТРАГАЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

Голова Правлiння, члени Правлiння

Воронiн I.П.
Величко Ю.В.
Губанов О.В.
Моцак В.О.
Сорокiн М.О.
Галущак А.Е.
Литвинова Т.В.
Лашкевич Г.В.
Шум М.А.

голова ревiзiйної комiсiї
членi ревiзiйної комiсiї

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воронiн Iгор Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", Голова Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно статуту. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Величко Юрiй Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно статуту. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Губанов Олег Вячеславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно статуту. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сорокiн Микола Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно статуту. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Моцак Валерiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1965
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство ""УКРГАЗ-ЕНЕРГО, член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно статуту. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає.
1) Посада
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галущак Андрiй Едуардович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", член Спостережної ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно статуту. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, трудовi вiдносини з
ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" припиненi, iнформацiї щодо посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не має.
1) Посада
голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Литвинова Тетяна Вiталiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1965
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", голова Ревiзiйної комiсiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно статуту. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає.
1) Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лашкевич Георгiй Вячеславоч
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", начальник вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно статуту. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає.

1) Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шум Михайло Анатолiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО", начальник управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно статуту. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає.
1) Посада
головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Литвин Сергiй Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Закрите акцiонерне товариство ""УКРГАЗ-ЕНЕРГО, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2014, обрано необмежений
9) Опис
Повноваження та обов`язки посадової особи здiйснюються згiдно посадової iнструкцiї.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посад на
будь-яких iнших пiдприємствах не займає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Правлiння
член Правлiння
член Правлiння
член Правлiння
член Правлiння
член Правлiння
голова Ревiзiйної
комiсiї
член Ревiзiйної
комiсiї
член Ревiзiйної
комiсiї
головний
бухгалтер

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Воронiн Iгор
Павлович
Величко Юрiй
Васильович
Губанов Олег
Вячеславович
Сорокiн Микола
Олександрович
Моцак Валерiй
Олександрович
Галущак Андрiй
Едуардович
Литвинова Тетяна
Вiталiївна
Лашкевич Георгiй
Вячеславоч
Шум Михайло
Анатолiйович
Литвин Сергiй
Миколайович

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
ЦЕНТРАГАЗ ХОЛДIНГ
ЛIМIТЕД

НЕ 226823

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

00000, Республiка Кiпр, Лаксiя
р-н, Нiкосiя, Екторос, 3, оф. 10

50
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

50

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство є господарським товариством i має органiзацiйно-правову форму акцiонерного
товариства. Тип акцiонерного Товариства - приватне. Основною метою дiяльностi є органiзацiя
ефективної господарської дiяльностi для отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства.
У своїй дiяльностi керується законодавством України, Статутом, а також внутрiшнiми
правилами процедур, регламентами та iншими локальними нормативними актами.
Товариство має багатолiтню iсторiю господарської дiяльностi по торгiвлi природним та
скрапленим газом на територiї України та має квалiфiкованi кадри. Фiнансовi проблеми, яких
зазнало Товариство протягом останнiх рокiв, у значнiй мiрi є наслiдком загальної економiчної та
полiтичної кризи в країнi. Тому є велика iмовiрнiсть змiни ситуацiї на краще пiсля позитивних
зрушень в економiцi України. Враховуючи очiкування щодо позитивних змiн, якi матимуть
мiсце в Українi, можна прогнозувати, що Товариство не припинить свою дiяльнiсть i у
найближчiй перспективi зможе вести свою дiяльнiсть прибутково.
Отже, управлiнський персонал Товариства позитивно оцiнює здатнiсть Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
2. Інформація про розвиток емітента
Не зважаючи на те, що за заявою ПАТ "Укртраснгаз" порушено провадження про банкрутство у
2017 роцi та введено процедуру розпорядження майном, керiвництво Товариства позитивно
оцiнює судовi перспективи щодо результатiв остаточних розглядiв справ, планує здiйснювати
господарську дiяльнiсть, впевнено, що Товариство i надалi буде в змозi продовжувати
реалiзовувати свої активи та погашати зобов'язання в ходi здiйснення господарської дiяльностi.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство, протягом звiтного перiоду не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо

похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Товариством не проводиться дiяльнiсть, яка має ознаки фiнансової дiяльности пiдвищеної
ризиковостi. Товариством не проводилося страхування кожного основного виду прогнозованої
операцiї, для якої використовуются операцiї хеджування.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Товариство у цiлому схильне до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або
ризику грошових потокiв. Неможливiсть платити кредиторам в узгодженi строки, оскiльки
ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" має обтяження (обмеження використання) грошових коштiв в
результатi накладення органами Державної виконавчої служби арешту на кошти ПрАТ
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО", якi знаходяться на рахунках в банках.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" не зобов'язане
мати власний кодекс корпоративного управлiння. Згiдно пункту 25 частини 2 статтi 33 Закону
України "Про акцiонернi товариства" до виключної компетенцiї Загальних зборiв належить
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" кодекс корпоративного управлiння
не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння,
яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" не користується кодексом корпоративного управлiння фондової
бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.
ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених
кодексiв.
Крiм того, акцiї ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" на фондових бiржах не торгуються.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та
Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові

позачергові

Дата проведення
0
Кворум зборів
в звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв не проводилися
Опис
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства

Ні
X
X
X
X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
загальнi збори
Інше (зазначити)
акцiонерiв не
проводилися
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: проти товариства порушена справа про банкрутство
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: проти товариства порушена справа про банкрутство
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

у товариствi наглядова рада вiдсутня

Ні
X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: у товариствi наглядова рада
вiдсутня
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: у
товариствi наглядова рада вiдсутня
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
наглядова рада
Опис:

Незалежний член
Так
Ні
вiдсутня
X
Вiдповiдно до абз. 2 ч. 2 ст. 51 Закону України "Про акцiонернi
товариства" створення наглядової ради є обов'язковим у
приватних акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв 10 i
бiльше осiб.
Отже, для Товариства створення наглядової ради є не
обов'язковим, тому наглядову раду не було створено.
Посада

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
у товариствi наглядова рада вiдсутня.
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
у товариствi наглядова рада вiдсутня.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
у товариствi наглядова рада вiдсутня
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Правлiння:
Голова Правлiння
члени Правлiння

Функціональні обов'язки
керiвництво поточними справами Товариства
й органiзацiя його поточної господарської
дiяльностi;
представництво Товариства в його вiдносинах
з третiми особами;
розпорядження майном та коштами
Товариства в межах наданих йому
повноважень;
надання довiреностей на право здiйснення дiй
вiд iменi Товариства та представництво його
iнтересiв;
укладення вiд iменi та в iнтересах Товариства
угод (договорiв) та вчинення iнших
правочинiв, сума яких не перевищує 1 000 000
000 (одного мiльярда) гривень одним
правочином або серiєю, пов'язаних
правочинiв;
видання наказiв, розпоряджень i вказiвок,
обов'язкових для всiх працiвникiв Товариства;
органiзацiя виконання рiшень Загальних
зборiв Товариства;
органiзацiя дiяльностi Товариства з випуску
та обiгу цiнних паперiв;
розробка пропозицiй з основних напрямкiв i
форм дiяльностi Товариства;
забезпечення ефективностi господарської
дiяльностi Товариства;
органiзацiя обороту документiв i складання
звiтностi Товариства;
забезпечення облiку, рацiонального
використання i збереження майна Товариства;
укладання колективного договору,
визначення умов працi та оплати працi осiб,
що перебувають у трудових вiдносинах з
Товариством, за винятком, коли згiдно з цим
Статутом визначення умов та оплати працi
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;

прийом на роботу та звiльнення з роботи
працiвникiв Товариства, укладання та
розiрвання трудових договорiв (контрактiв),
за виключенням випадкiв, коли згiдно з цим
Статутом зазначенi у цьому пiдпунктi Статуту
повноваження вiднесено до компетенцiї
Загальних зборiв;
прийняття рiшень про притягнення до
вiдповiдальностi осiб, що знаходяться в
трудових вiдносинах з Товариством;
визначення перелiку iнформацiї, що є
комерцiйною таємницею i забезпечення
захисту такої iнформацiї;
здiйснення iнших дiй, необхiдних для
забезпечення дiяльностi Товариства, що не
належать до компетенцiї Загальних зборiв та
Ревiзiйної комiсiї;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв,
прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку
денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових
або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно
до цього Статуту та у випадках, встановлених
законодавством;
визначення дати складення перелiку
акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв та мають право
на участь у них вiдповiдно до законодавства
та цього Статуту;
обрання аудитора товариства та визначення
умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
вирiшення питань надання поворотної,
безповоротної, благодiйної допомоги.
Опис

Правлiння веде поточну дiяльнiсть
Товариства передбачену статутом з
урахуванням особливостей Закону України
"Про вiдновлення платоспраможностi
боржника або його банкрутства"

Примітки
Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента.
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю
та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено.
Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають
в себе такi елементи, як:
1)
бухгалтерський фiнансовий облiк;
2)
бухгалтерський управлiнський облiк;

3)
аудит, контроль, ревiзiя.
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння
Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на
фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi типи ризикiв.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.
Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi
фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi
кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним
фiнансовим ризикам:
Товариству притаманнi наступнi ризики:
ринковий ризик (який включає в себе валютний ризик, ризик змiни процентної ставки
(вiдсотковий) та цiновий ризик (ризик змiни курсу акцiй));
кредитний ризик;
ризик втрати лiквiдностi, який пов'язаний з фiнансовими iнструментами, утримуваними
Товариством.
Товариство здiйснює управлiння ризиками в ходi постiйного процесу визначення, оцiнки та
спостереження за ризиками. Програма Товариства з управлiння ризиками зорiєнтована на
мiнiмiзацiю негативного впливу на фiнансовий стан та фiнансовi результати Товариства.
Ринковий ризик
Справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами може
коливатися внаслiдок змiн у ринкових параметрах, зокрема, процентних ставок, валютних курсiв
i цiн пайових iнструментiв.
Мета управлiння ринковим ризиком - встановлення контролю за ринковим ризиком та
утримання його в допустимих межах.
Цiновий ризик фiнансових iнструментiв
Ризик змiни - це ризик коливань вартостi фiнансового iнструменту в результатi змiни ринкових
цiн, незалежно вiд того, чи були подiбнi змiни викликанi факторами, характерними для даного
конкретного iнструменту або ж факторами на всi iнструменти, що обертаються на ринку.
За результатами проведення аналiзу Товариство оцiнює, що ризик знаходиться на прийнятному
рiвнi.
Валютний ризик
Валютний ризик виникає внаслiдок змiн у валютних курсах. Коливання обмiнних курсiв валют
можуть мати вплив на вартiсть активiв Товариства. З метою управлiння валютним ризиком
Товариство розраховує та аналiзує вплив можливих змiн обмiнних курсiв валют на монетарнi
фiнансовi активи та зобов'язання.
Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснює на основi статистичних даних
НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют.
Товариство не хеджує свiй валютний ризик.
З метою управлiння валютним ризиком Товариство аналiзує вплив можливих змiн обмiнних
курсiв валют на монетарнi фiнансовi активи та зобов'язання.
Вiдсотковий ризик (ризик змiни процентної ставки)
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик виникає в результатi неможливостi контрагента Товариства здiйснити виплати
своєчасно та в повному обсязi. Кредитний ризик виникає у зв'язку з наявнiстю дебiторської
заборгованостi, розрахунковими операцiями, операцiями з контрагентами на фiнансових ринках.

Товариство проводить постiйний монiторинг розмiру кредитного ризику на основi аналiзу
фiнансового стану контрагентiв та строкiв заборгованостi, на пiдставi якого приймається
рiшення про необхiднiсть формування резерву сумнiвних боргiв.
Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi
контрагента сплатити заборгованiсть. Товариство укладає угоди з вiдомими та фiнансово
стабiльними сторонами.
Ризик лiквiдностi (ризик втрати лiквiдностi)
Ризик лiквiдностi Товариства виникає при розбiжностях у строках погашення активiв та
зобов'язань.
Полiтика Товариства з управлiння ризиком лiквiдностi полягає у тому, щоб забезпечити,
наскiльки це можливо, постiйну наявнiсть лiквiдностi, достатньої для погашення своїх
зобов'язань у встановленi строки без понесення надмiрних збиткiв та без загрози для репутацiї
Товариства.
Товариство проводить постiйний монiторинг рiвня лiквiдностi на основi аналiзу показникiв
платоспроможностi (лiквiдностi) Товариства.
Також Товариство проводить аналiз наявної iнформацiї щодо можливих подiй та умов, якi
можуть спричинити значне зниження рiвня лiквiдностi Товариства у майбутньому.
Крiм зазначених вище, вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
- непередбаченi дiї конкурентiв.
Управлiння ризиками здiйснює менеджмент Товариства, який приймає рiшення з мiнiмазацiї
ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
так
ні

(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
положень про загальнi збори, про виконавчий орган, про посадових
осiб акцiонерного товариства, про ревiзiйну комiсiю, про акцiї
товариства, про порядок розподiлу прибутку у товариствi не iснує.
Інше (запишіть)
Повноваження та обов`язки загальних зборiв акцiонерiв,
виконавчого органу (правлiння), ревiзiйної комiсiї, всi питання про
акцiї товариства та порядок розподилу прибутка детально
прописани у Статутi товариства.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
паперів
ньо в
запит
торінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
так
ні
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
так
ні
так
так
так
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
ні
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
так
так
ні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
ні
їх проведення
Розмір винагороди
ні
ні
так
так
ні

посадових осіб
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
в звiтному роцi аудиторськi перевiрки не проводилися
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
ревiзiйна комiсiя перевiрку не проводила
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1

ЦЕНРАГАЗ ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД

банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
НЕ 226823

50

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

обмежень не має

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
В силу вимог п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" посадовими особами
Товариства є голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор
акцiонерного товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, якщо утворення
такого органу передбачено статутом товариства.
Наглядова Рада.
Вiдповiдно до абз. 2 ч. 2 ст. 51 Закону України "Про акцiонернi товариства" створення
наглядової ради є обов'язковим у приватних акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв 10 i
бiльше осiб.
Отже, для Товариства з кiлькiстю акцiонерiв меньш 10 осiб створення наглядової ради є не
обов'язковим, тому наглядову раду не було створено.
Виконавчий орган (Правлiння).
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО":
Кiлькiсний склад Правлiння - 6 (шiсть) осiб. Голову Правлiння та членiв Правлiння обирають на
Загальних зборах з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. (п.13.6.30.
Статуту);
Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння (п.13.6.32.
Статуту), затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння,
встановлення розмiру їх винагороди (п.13.6.31 Статуту) належить до виключної компетенцiї
загальних зборiв
Ревiзiйна комiсiя.
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту ПрАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО":
Членом Ревiзiйної комiсiї не може бути: член Правлiння; особа, яка не має повної цивiльної
дiєздатностi; член iнших органiв Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може входити до складу
лiчильної комiсiї Товариства (п.16.4 Статуту)
Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх
повноважень належить до виключної компетенцiї загальних зборiв (п. 13.6.18 Статуту)
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi б виплачувалися посадовим особам емiтента в разi їх
звiльнення, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства не передбаченi.

9) повноваження посадових осіб емітента
повноваження виконавчого органу (Правлiння):
керiвництво поточними справами Товариства й органiзацiя його поточної господарської
дiяльностi;
представництво Товариства в його вiдносинах з третiми особами;
розпорядження майном та коштами Товариства в межах наданих йому повноважень;
надання довiреностей на право здiйснення дiй вiд iменi Товариства та представництво його
iнтересiв;
укладення вiд iменi та в iнтересах Товариства угод (договорiв) та вчинення iнших правочинiв,
сума яких не перевищує 1 000 000 000 (одного мiльярда) гривень одним правочином або серiєю,
пов'язаних правочинiв;
видання наказiв, розпоряджень i вказiвок, обов'язкових для всiх працiвникiв Товариства;
органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
органiзацiя дiяльностi Товариства з випуску та обiгу цiнних паперiв;
розробка пропозицiй з основних напрямкiв i форм дiяльностi Товариства;
забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства;
органiзацiя обороту документiв i складання звiтностi Товариства;
забезпечення облiку, рацiонального використання i збереження майна Товариства;
укладання колективного договору, визначення умов працi та оплати працi осiб, що перебувають
у трудових вiдносинах з Товариством, за винятком, коли згiдно з Статутом визначення умов та
оплати працi вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;
прийом на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, укладання та розiрвання
трудових договорiв (контрактiв), за виключенням випадкiв, коли згiдно з Статутом зазначенi
повноваження вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;
прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi осiб, що знаходяться в трудових
вiдносинах з Товариством;
визначення перелiку iнформацiї, що є комерцiйною таємницею i забезпечення захисту такої
iнформацiї;
здiйснення iнших дiй, необхiдних для забезпечення дiяльностi Товариства, що не належать до
компетенцiї Загальних зборiв та Ревiзiйної комiсiї;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв та мають право на участь у них вiдповiдно до законодавства та Статуту;
обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
вирiшення питань надання поворотної, безповоротної, благодiйної допомоги.
Ревiзiйна комiсiя має право: вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати
скликання позачергових Загальних зборiв; бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в
обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засiданнях
Правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
У зв'язку з тiм, що органами Державної виконавчої служби (Постанова державних виконавцiв
про арешт коштiв боржника № 510/10 вiд 30.03.2012 року та № 37513144 вiд 14.10.2014 року)
накладено арешт на кошти Товариства, якi знаходяться на рахунках в банках, Товариство не має

можливостi сплатити послуги аудитора.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ЦЕНТРАГАЗ ХОЛДИНГ
ЛIМIТЕД

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
НЕ226823

Місцезнаходження
00000, Республiка
Кiпр, Лансiя р-н,
Нiкосiя, Екторос 3,
оф.10

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

2 500

50

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

2 500

50

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

2 500

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
2 500

0

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
06.02.2006

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
61/10/1/200
6

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Центральний
UA4000132237 Акція проста Бездокумент
1 000
5 000
5 000 000
100
територiальний
бездокумента арні іменні
департамент НКЦПФР
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрешнiх ринках не проводилася, цiннi папери емiтента не проходили процедуру
лiстингу/делiстингу. Рiшення стосовно додаткової емiсiї у звiтному перiодi не приймалось.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
610
493
144
118
0
0
0
0
0
0
466
375
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
610
493
144
118
0
0
0
0
0
0
466
375
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
610
493
0
0
610
493
Основнi засоби виробничого призначення: первiсна вартiсть будiвль та
споруд - 270 тис.грн, їх ступень зносу складає - 56%; первiсна вартiсть
транспортних засобiв - 19621 тис.грн, їх ступень зносу - 100%; первiсна
вартiсть iнщi (iнструменти, прилади, iнвентарь, меблi) - 965 тис.грн, їх
ступень зносу - 61%. Обмежень на використання немає. Змiни вартостi
обумовленi зносом, модернiзацiєю та придбання нових основних
засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
3 763 104
3 721 959
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
5 000
5 000
Скоригований статутний капітал
5 000
5 000
(тис.грн)
Використана методiка розрахункiв вартостi чистих актiвi емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методiчних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485 (з урухуванням змiн
показникiв фiнансової звiтностi).
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 р. бiльша за його статутний
капiтал, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:

Дата
виникнення
X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

.

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 080

X

X

X

0

X

X

X
X

10 051 851
10 053 931

X
X

X
X

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
газ
природний

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
0

у грошовій формі
(тис.грн)
4
0

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
0

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
0
0
0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
собiвартiсть придбаних товарiв

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
0

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Агенство з розвiтку iнфраструктури
фондового ринку
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, Київська обл., Київ,
Антоновича 51, оф.1206
DR/00002/ARM
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 498-38-15/16
(044)287-56-73
Iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку для провадження дiяльностi з
подання звiтностi та/або
адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку для провадження дiяльностi з
подання
звiтностi
та/або
адмiнiстративних
даних
до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку.
Нацiональний депозiтарiй України
30370711
04107, Україна, Київська обл., Київ,
Тропiнiна 7-Г
1340
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.05.2008
(044)591-04-04
депозитарна дiяльнiсть
обслуговування випуску цiнних паперiв

Підприємство
Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

Приватне акцiонерне товариство
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО"
м.Київ, Печерський р-н
Акціонерне товариство

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

34003224

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

230

Оптова торгівля твердим, рідким,
газоподібним паливом і подібними
за КВЕД
продуктами
Середня кількість працівників: 58
Адреса, телефон: 01004 м. Київ, Червоноармiйська/Басейна, 1-3/2 лiтера "А", 044 390 55 99
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Вид економічної
діяльності

46.71

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

1
63
( 62 )
163
610
20 856
( 20 246 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1
63
( 62 )
163
493
20 856
( 20 363 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
768 795
0
0

0
0
759 761
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

769 569

760 418

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

2 354 171
0
0
0
2 354 171
0
0
0

2 354 167
0
0
0
2 354 167
0
0
0

1125

1 245 232

1 245 232

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

6 752 329
195 906
191 702
0
0
1 767 541
0
49 286
0
49 286
0
0

6 752 324
195 723
191 702
0
0
1 766 193
0
49 291
0
49 291
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
693 862
13 058 327

0
0
0
0
693 687
13 056 617

1200

0

0

1300

13 827 896

13 817 035

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

5 000
0
0
0
0
0
0
3 719 459
(0)
( 2 500 )
0

5 000
0
0
0
0
0
0
3 760 604
(0)
( 2 500 )
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

Воронiн I.П.

Головний бухгалтер

Литвин С.М.

1495

3 721 959

3 763 104

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
5 110 948
618
0
530
11 533
4 132 055
0
0
0
346 098
0
0
504 155
10 105 937

0
5 049 394
2 080
0
2 283
18 279
4 132 055
0
0
0
345 796
0
0
504 044
10 053 931

1700

0

0

1800
1900

0
13 827 896

0
13 817 035

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО"

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

34003224

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(0)

(0)
(0)

2090

0

0

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
342 988

0
0
0
175 570

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 4 470 )
( 6 140 )
( 282 199 )

( 14 791 )
( 1 542 )
( 646 993 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

50 179

0

2195
2200
2220

(0)
0
0

( 487 756 )
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
(0)
(0)
(0)
0

10
0
(0)
(0)
( 1 561 )
0

2290

50 179

0

2295
2300

(0)
-9 034

( 489 307 )
96 059

2305

0

0

2350

41 145

0

2355

(0)

( 393 248 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
41 145

0
-393 248

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
4
Витрати на оплату праці
2505
8 152
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 719
Амортизація
2515
117
Інші операційні витрати
2520
282 817
Разом
2550
292 809
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
2 869
10 194
2 275
288
647 700
663 326
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Воронiн I.П.

Головний бухгалтер

Литвин С.М.

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"УКРГАЗ-ЕНЕРГО"

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

34003224

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
6
0
0
0

0
0
0
227
0
0
0

3025

0

4

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
( 193 )
(2)
(7)
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
(0)
6

(0)
(0)
29

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

Воронiн I.П.

Головний бухгалтер

Литвин С.М.

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
0

(0)
0

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
6
49 286
-1
49 291

(0)
0
29
49 259
-2
49 286

КОДИ
Приватне акцiонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО"

Підприємство

Дата
за ЄДРПОУ

34003224

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
5 000
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
3 719 459
0

4010
4090
4095

0
0
5 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
-2 500
0

10
3 721 959
0

0
0
3 719 459

0
0
0

0
0
-2 500

0
0
3 721 959

0

41 145

0

0

41 145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
5 000

0
0

0
0

0
0

41 145
3 760 604

0
0

0
-2 500

41 145
3 763 104

Керівник

Воронiн I.П.

Головний бухгалтер

Литвин С.М.

